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Medlemsblad for

Ansvarshavende redaktør & layout:
Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58

Rødovre Sportsdykker Klub
Egegårdsvej 15, 2610 Rødovre
Bank: reg. 3350 konto 3350144781
E-mail: mail@dykkerklub.dk
Web: www.dykkerklub.dk

Bestyrelsen:

Udvalg:

Formand Per Ernholm
Telefon 29 76 77 50
formand@dykkerklub.dk

Tur: Ken Bordig
Telefon 20 93 97 95
Uddannelse: Ken Bordig
Telefon 20 93 97 95

Næstformand Kim Poulsen
Telefon 21 69 40 23
naestformand@dykkerklub.dk

UV rugby: Casper Martinussen
Telefon 59 27 89 56

Kasserer Ken Bordig
Telefon 38 11 95 97
kasserer@ dykkerklub.dk

Både: Johnny Reitz
Telefon 36 78 50 09

Sekretær Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58
sekretaer@ dykkerklub.dk

Sikkerhed: Joakim Skovgaard
Telefon 22 63 61 66
Hus, garage, have:
Telefon

Bestyrelsesmedlem Søren Neubert
Telefon 20 80 89 86
medlem@dykkerklub.dk

Fonde: Sussi Holm
Telefon 29 63 42 84
Fest: Pernille Olsen
Telefon 51 82 32 84

Kontingent halvårligt:
1. februar og 1. august
Indtil det 15. år

50,00 kr.

Indtil det 20. år

300,00 kr.

20 år og derover

450,00 kr.

Passive

150,00 kr.

DSF abn. (helårligt i dec.) 276,00 kr.

Sidste frist for
stof til bladet:

Svømmehalstider (fra uge 3):
Tirsdag Kl. 20.30 - 21.50

20/12-06

Onsdag Kl. 20.30 - 21.50
Fredag Kl. 19.10 - 20.50

Side 2

Lederen
Hej alle i RSK.
Efter sidste generalforsamling blev jeg
genvalgt som formand i RSK, tak for
det. De sidste 2 år har jeg brugt meget
tid på familie, og ikke så meget tid
som formand, derfor er det måske lidt
overraskende at jeg blev genvalgt,
men det gjorde jeg altså, det er jeg
naturligvis glad for, det giver mig jo
mulighed for at gøre det bare lidt
bedre i den nye periode.
I starten af første 2 år gik det meget
godt hvorefter jeg gik mere over til at
give opgaverne videre til Ken og Kim,
dermed var jeg jo ret sikker på at de
ville blive løst, tak til dem for hjælpen.
Nu er det sådan at jeg har fået god tid
til klubben igen ved det at jeg er flyttet
tilbage til byen igen så nu er det bare
med at komme i gang, jeg takker for
tilliden igen og håber alle er eller bliver
tilfredse.
Det er endelig lykkedes at få flyttet
klubben til Egegårdsvej 15, vi har fået
nogle rigtig gode lokaler, baren er
stillet op, så kom frisk, hyggen er den
samme som før nu skal i bare køre et
par kilometer ekstra, håber at se rigtig
mange af jer dernede her til vinter.

UV afholdt en fest der gik lidt over
stregen, der var 4 styk UV'ere tilbage
sent på aftenen, de er vist ikke selv
helt sikre på hvordan tingene udviklede som de gjorde, men resultatet
var mange smadrede vinduer samt lidt
anden hærværk og en del rod inden i
huset, Søren fik ret hurtigt fat i nogen
af de ansvarlige så der lørdag aften
var dækket af med plader foran vinduerne og huset var ryddet op, det
sidste jeg ved om det er at en person
har påtaget sig hele ansvaret og
sagen er nu mellem ham og kommunen, de 3 af dem har fået nogen
straf af bestyrelsen, såsom at de ikke
kan deltage i sociale tiltag i klubben i 2
år, de får heller ikke udleveret nøgle til
de nye lokaler, så er det op til UV om
de stadig skal være en del af deres
trup, den fjerde og sidste mand er ikke
medlem af klubben og bliver det heller
aldrig mere, han er udelukket fra alt.
Tak igen og på gensyn på Egegårdsvej 15.

Med venlig hilsen.
Formanden

Nogen af jer har nok hørt at der var en
uheldig episode nede på Islevbrovej,
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ZERAHN's AUTO A/S
AUTO & SKADECENTER
- dit værksted for fremtiden !!
Vi tilbyder bl.a.:
- Reparation og vedligeholdelse af alle bilmærker.
- Klargøring til syn.
- Lejebil billigt i reparationstiden.
- Vinterklargøring, batteri, dæk og lygter...
Undgå det kolde gys om morgenen...
Med en komfortvarmer fra Webasto kan du vinke varmt
farvel til de sure pligter om morgenen. Webasto komfortvarmer monteres i motorrummet og kan fjernbetjenes via
mobiltelefon
Fra 8795,- inkl. moms og montering, ekskl. fjernbetjening.

Hammerholmen 9-13
2650 Hvidovre
Tlf. 36 78 13 33
Zerahnauto@mail.dk

Zerahn's Auto er sponsor af olie til RSK's både

Støt vore annoncører,
De støtter os
Da vi er heldige at have nogle annoncører/sponsorer
til vores klubblad, vil vi gerne opfordre jer
- som privatpersoner
- til så vidt muligt at handle hos disse rare mennesker.
Her er priserne, hvis du/I selv skulle kende en
ny annoncør:

En halv side 125,-kr/nr.
Side 4

TUREN GÅR TIL SHARM EL SHEIK
Lige for at fortælle jer at Lis og jeg (Freddie) har planer om at tage
til Sharm til næste år, med afgang skærtorsdag den 5/4-07 og
hjemkomst torsdag den 12/4-07. Er man interesseret i at komme
med, bedes man sende en mail til
engen.dab@get2net.dk
Man er velkommen til at tage familie og venner med, det er ikke en
klub tur !!
Priser: hotel Sharm Holiday
Fly og hotel 1 uge i dobbeltværelse kr. 3.999,Tillæg for enkeltværelse kr. 375,Dykning i 5 dage (2 dyk om dagen) kr. 1.500,Sharm Holiday er inkl. halvpension koster kr. 375,- pr uge
2 uger kr. 4.699,Tillæg enkeltværelse kr. 750,Visum kr. 155,Afbestillingsforsikring kr. 199,Ansvarsforsikring kr. 16,Hvis vi bliver 10 dykkere får vi en rabat på kr. 300 pr stk. Giv mig
snarest besked. Dykker ugen er altså som nævnt 5/4 til 12/4.
Vi indbetaler depositum på en fælles konto, dette gør det nemmere
at udfærdige rejsebeviser. Vi skal betale 1000 kr. pr. person 5
dage efter bestillingen. Yderligere oplysninger
www.atlantisrejser.dk

Med venlig hilsen
Lis Ernholm og Freddie Rasmussen
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Klubhusnyt
Efter at Kim har lagt et stort stykke
arbejde i at lave reoler i kælderen (stor
tak til ham), er det nu muligt at opbevare noget af sit udstyr i denne reol.
Man får udleveret en plastkasse til at
have sine ting i og denne passer ind i
reolen. For at få udgifterne til reol og
kasser hjem vil der være en årlig udgift for leje af pladsen i reolen. Der er
20 pladser og de uddeles efter "Først
til mølle". En plads bestilles hos

undertegnede, som også styrer opkrævning og liste over pladserne.
Hvis der er nogen der har et underskab fra et køkken er vi interesseret i
sådan et. Kender du nogen der kan
reparere en opvaskemaskine eller har
en der virker, som de ikke skal bruge
mere, vil vi også meget gerne høre om
dette.
Ken

Julefrokost
Som aftalt på vores Generalforsamling
afholdes der Julefrokost d. 9. december.
Henrik har lovet at stå for maden og
det er jo garanti for noget lækkert
mad!
Se opslagstavlen for flere
oplysninger, pris og tilmelding.
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Generalforsamling 2006
1. Valg af dirigent: Ken Bordig blev
valgt til dirigent og takkede for valget.

relsen i samarbejde med sikkerhedsudvalget og evt. frivillige. Indholdet af
sikkerhedsprøven kunne være: 500 m.
svømning i svømmehal med ABC udstyr, 12 m. svømning under vand i
svømmehal, 500 m. svømning i åbent
vand med fuldt scuba udstyr,
ophentning og bjærgning af forulykket
dykker fra 5-10 m. dybde i åbent vand.

2. Godkendelse af dagsordenen: Dirigenten konstaterede at indkaldelse
var sket i henhold til vedtægter. 16
fremmødte alle med stemmeret.
3. Valg af stemmeoptællere: Kim
Poulsen og Ronnie Andreassen blev
valgt.
4. Bestyrelsens beretning: Formand
Per Ernholm fortalte om årets gang,
flytning, uddannelse, hærværk. Der
blev snakket lidt om hærværks sagen.
5. Revideret regnskab forlægges: Ken
fremlagde regnskabet. Der var enkelte
spørgsmål til regnskabet. Ken fremlagde budgettet, der var enkelt
spørgsmål. Regnskab og budget blev
vedtaget enstemmigt.
6. Indkomne forslag: Der var indkommet 4 forslag alle fra Joakim Skovgaard.

6.2 Prisen for stranddyk hæves fra kr.
10 til kr. 20. Lidt debat om hvad prisen
dækker. Forslaget enstemmigt vedtaget.
6.3 Indkøb af ilt dekanteringssæt.
Joakim fremlagde forslaget. Der var
lidt debat og der blev stillet et ændringsforslag. Begge forslag blev sat
til afstemning. Der blev først stemt om
det oprindelige. 5 imod, 5 blankt, 6 for.
Ændringsforslaget er dermed forkastet.

6.1 Forslag til årlig sikkerhedsprøve i
RSK. Joakim fremlagde sit forslag, der
var en del debat og det endte med at
der blev holdt 5 min. pause til at skrive
et ændringsforslag. Efter pausen blev
ændringsforslaget fremlagt og blev
enstemmigt vedtaget.

Det vedtagne forslag: Indkøb af iltdekanteringssæt (kr. 2300) og leje af
iltflasker. Den løbende finansiering
sker ved medlemmernes betaling af ilt.
Fordelen ved dette anlæg er at hvis vi
senere får et continuous blending anlæg kan dekanteringssættet stadig
bruges til at fylde stageflasker med
højere iltprocent end 40%. Ligeledes
kan man på ture tage dekanteringssættet med.

Det vedtagne forslag:
Aktive dykkere i RSK tilbydes at fuldføre en årlig sikkerhedsprøve, der afholdes som en weekend tur.
Weekenden planlægges af besty-

6.4 Valgfrie makkerliner hvis 2 gæstedykkere dykker sammen. Ken oplyste
at det ikke kan lade sig gøre grundet
vores vedtægter, der fordrer at vi
følger DSF sikkerhedsregler. Der op-
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stod så debat om den generelle overholdelse af sikkerhedsreglerne. 13
imod, 2 blanke, 1 for. Forslaget forkastet.
7. Valg af bestyrelse. På valg formand
Per Ernholm, Kasserer Ken Bordig og
bestyrelsesmedlem Søren Neubert.
Alle genopstiller. Ingen modkandidater
til formanden, Per fortsætter. Det
samme for kassereren og menigt
bestyrelsesmedlem.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Flemming A. Andreasen og Ronnie
Andreassen opstillede og blev valgt.
9. Valg af revisorer: Bjarne Svendsen
og Freddie Rasmussen genopstillede
og blev valgt.

11. Sussie: foreslog at vi skulle holde
julefrokost 2. lørdag i december.
Freddie: vil arrangere en tur til Sharm
til foråret.
Jokaim spurgte til at hvorfor dem der
deltog i hærværket ikke er blevet smidt
ud af klubben. Bestyrelsen redegjorde
for deres holdning. Lidt debat.
Joakim syntes at der var formuleringer
i vores sikkerhedsregler der kunne
trænge til en mere moderne
formulering/gennemgang.
Joakim bad generalforsamlingen give
en klapsalve til Kim og Ken for deres
indsats i det nye klubhus. Bagefter
foreslog Nikolaj en tilsvarende klapsalve for Joakim og det endte med
klapsalver til alle der har gjort en indsats :-)

10. Valg af revisor suppleant: Sussi
Holm.

Turen går til Danmarks Akvarium
Lørdag d. 4. november laver vi en klubtur til Danmarks Akvarium, så hvis du/I
også er interesserede i livet under vandet, så mød op i klubben kl. 10.30, så
tager vi samlet derud. Så lad os lave en hyggelig dag ud af det med familie og
venner…
Pris:
Voksne 85 kr.
Børn 45 kr.
Gruppepris (over 15 personer):
Voksne 70 kr.
Børn 35 kr.
For mere information kontakt Flemming Andreasen
Mobil: 28 49 29 40
Email: flemming@faconsult.dk
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Buddyliner sælges
Passer til Forbundets makkerliner, derfor Gardena Koblinger.
Mellemline er lavet af let spilerskøde 8 mm (Flyder).
Basis line er lavet af standard
fald 8 mm.
Ingen flyde kork på mellemline.
Pris: Mellemline
140,kr.
Pris: Basisline 70,- kr.
Diverse ønsker kan
efterkommes, spørg om pris.
F.eks.
Tegning A: Kort line til brug
hvis 3 dykker sammen, (A1)kobles på midtermanden,
Y kobling forbindes til mellemliner.
Tegning B: Samme princip
som tegning A, men som hel
basisline
Tegning C: Y kobling,
monteres midt på mellemline
der efter kanoverflade bøje
tilkobles
(C-1)
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Her er Camilla.
Camilla er i gang med at betale sine regninger
Næste gang du skal betale abonnement, kontingent eller andre tilbagevendende
udgifter, så følg strømmen og lad Betalingsservice klare betalingerne. Det er det
nemmeste i verden. Og du behøver ikke spekulere på, om regningerne bliver betalt.
Tilmeld regningen i din netbank, i dit pengeinstitut eller hos den, der har sendt
regningen. Så går resten af sig selv.
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Annonce:
NYT DYKKERCENTER I DAVAO
Davao Scuba Dive Center
Monteverde St., Near Sta. Ana Wh arf, Davao City, Philipp ines, 8000

DYKKERFERIE SAMMEN MED
FRANK PÅ PHILIPPINERNE.
DU KAN NU:
KOMME TIL PHILIPPINERNE OG BESØGE VERDENS
STØRSTE BY.
VÆRE I TRYGGE HÆNDER HELE DIN FERIE, UDEN AT
KUNNE DET LOKALE SPROG ELLER PÅ ANDEN
MÅDE FØLE DIG UTRYG.
DU FÅR HER EN DANSK GUIDE DU KENDER, OG VI DYKKER SAMMEN MED DE LOKALE DYKKERE.

IKKE-DYKKERNE SAMT BØRNENE HAR DET SJOVT PÅ STRANDEN, SNOKLER I VANDET ELLER
DRIKKER FRA FRISKE KOKOSNØDDER I SKYGGEN, MENS DE ANDRE DYKKER.
VI TILBYDER ALLE KURSER FRA SVØMNING I BASSING OG HELT OP TIL DIVEMASTER.
Davao er berømt for de mange fremragende sandstrande, storslåede koralrev og udsøgte dykkersteder med
noget ekstraordinært til både den øvede dykker og nybegyndere.
Livet under havets overflade er i absolut verdensklasse med mere end 3.000 forskellige slags fiskearter og
havdyr. Du kan blandt andet opleve hvidtippede revhajer, rays, muræner, blæksprutter og havslanger, ydermere
kan du se talrige fiskearter som f.eks. klovnefisk, groupers, kirurgfisk, papegøjefisk, sweetlips, tun med mange
flere. Der er nemt tilgængelige koralrev på lavt vand med fremragende muligheder for snorkling og undervandsfotografering. De erfarne dykkere kan nyde stejle drop-offs og glimrende muligheder for lange strømdyk.
Det tropiske klima med gennemsnitlige dagtemperaturer på 27-33 grader gør det muligt at dykke året rundt.
Davao scubadive center tilbyder på mere end 30 dykkersteder og de fleste af dem kan nås med båd indenfor 3050 minutters sejlads. Det store udbud af forskelligartede dykkersteder sikrer at dykkere på alle erfaringsniveauer
kan få et sublimt og spændende eventyr under havets overflade.
Vil du vide mere kan du besøge vores hjemmeside
http://www.davaoscubadive.com/
Her kan du hilse på alle i centeret
Eller skriv en E-mail til
frankrr@davaoscubadive.com

Davao Weather 3.okt
at: 6:00 am PHT

F° | C°

High: 31°

Currently:

24°

Partly Cloudy

Low: 23°
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Oktober:
Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 22.

Sinne Nordfisk
Fussion
Stevns klint
Minestrygeren

22m.
24m.
12m
27m.

Ken
Ken
Joakim
Ken

Kullen
Otto

<28m.
31m.

Ken
Ken

Hornbæk Plantage
Julefrokost

6m.

Ken
Fest

Nytårsdyk
Dronningemølle Sø

9m.
12m.

Ken
Ken

November:
Søndag d. 12.
Søndag d. 26.

December:
Søndag d. 3.
Lørdag d. 9.

Januar:
Søndag d. 7.
Søndag d. 21.

Næste turudvalgsmøde d. 6/12 2006 Kl. 19.00

